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Konferencia a Mai iránról SzaKeMbereKneK

éS érdeKlődőKneK

2009 november 20–21. a Károli Gáspár református egyetem bölcsészettudományi Kara és a Magyar
Külügyi intézet szervezésében Merre tart Irán? címmel kétnapos konferenciát tartottak a Károli Gáspár
református egyetem bölcsészettudományi Karán. a tudományos tanácskozás célul tűzte ki, hogy jobban
megvilágítsa a huszadik századi irán, régebbi nevén Perzsia jelenkori történelmi, politikai, társadalmi,
hadtörténeti, gazdasági és kulturális folyamatait, problémáit.

irán vitathatatlan regionális közel- és közép-keleti hatalom, jelentősége és a róla folyó folyamatos köz-
beszéd folyamatosan jelen van a nemzetközi és a magyar sajtóban, befolyásolja, tematizálja, alakítja a vi-
lágpolitikát, folyamatos véleményformálásra készteti az ezzel foglalkozó szakembereket és
sajtómunkásokat. Konferenciánk célja irán mai viszonyainak vizsgálata volt sine ira et studio, tudomá-
nyos megközelítéssel a téma avatott, elsőszámú honi szakembereinek összefogásával.

a nagy érdeklődés mellett megtartott kétnapos rendezvényen az alábbi intézmények oktatói, kutatói
képviseltették magukat:

comenius egyetem, bölcsészettudományi Kar (Szlovákia, Pozsony)
corvinus egyetem
eötvös loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi Kar, állam- és Jogtudományi Kar
Károli Gáspár református egyetem bölcsészettudományi Kar
Magyar Külügyi intézet
Pázmány Péter Katolikus egyetem bölcsészettudományi Kar, Jog- ás államtudományi Kar
zrínyi Miklós nemzetvédelmi egyetem
zsigmond Király főiskola
a kétnapos tanácskozás alatt összesen tizenhat előadás hangzott el négy panelben. a konferencia szer-

vezői n. rózsa erzsébet orientalista, Közel-Kelet szakértő, egyetemi oktató a Magyar Külügyi intézet ko-
ordinációs igazgatója és Sárközy Miklós iranista, történész, a Károli Gáspár református egyetem
bölcsészettudományi Kara Történettudományi intézetének egyetemi tanársegéde voltak.

a Merre tart Irán? konferenciát Prof. dr. Szabó andrás, a Károli Gáspár református egyetem böl-
csészettudományi Karának dékánja nyitotta meg, köszöntőjében fontosnak tartotta kiemelni a konfe-
renciát, mint a Károli Gáspár református egyetem egyik legfontosabb eseményét beleilleszkedve egy
nagyobb idei református tudományos konferenciasorozatba. a Magyar Külügyi intézet részéről ezt kö-
vetően n. rózsa erzsébet köszöntötte a konferencia résztvevőit és hallgatóit.

az első magyarországi irán-konferencia négy panelre oszlott:
a konferencia első panelében péntek délelőtt n. rózsa erzsébet beszélt iránnak a Közel-keleten elfoglalt

helyzetéről, Kun Miklós professzor, russzista, a Kre bTK Kremlinológiai intézetének vezetője tartott igen
érdekes, még nem publikált forrásokat is felhasználó előadást a sztálini Szovjetunió és irán kapcsolatáról a ii.
világháború és a hidegháború első éveiben. a panelben harmadikként csicsmann lászló emelkedett szó-
lásra, aki irán és az arab világ kapcsolatait elemezte. a panel következő előadójaként Kovács attila mutatta be
az iráni iszlám Köztársaság vizuális kommunikációjának és propagandájának sajátosságait. Végül, de nem



utolsósorban Tüske lászló a legmeghatározóbb iráni kortárs filozófusról, ‘abd al-Karím Szorúsról és a mai
iránra gyakorolt szellemi hatásáról tartott érdekes előadást.

az első vegyes tematikájú panelt követően a második panel alapvetően biztonságpolitikai kérdésekkel
foglalkozott. németh József, biztonságpolitikai szakértő, a Kre bTK egyetemi tanársegéde az USa irán-stra-
tégiáját elemezte remek vizuális prezentációval kiegészített előadásában. Második előadóként fári Márton
hadtörténész, a Kre bTK egyetemi tanársegéde alapos, mindenre kiterjedő és nagy érdeklődést kiváltó elő-
adást tartott a modern iráni hadseregről. balogh istván politológus az új obama kormány irán politikáját irá-
nyító befolyásos csoportjainak egyikéről beszélt érdekes előadásában. a panel és a pénteki nap utolsó
előadójaként Wagner Péter, a Magyar Külügyi intézet kutatója irán biztonságpolitikai körülményeit, annak
bel- és külpolitikai tényezőit elemezte behatóan.

a tudományos tanácskozás másnap, november 21-én, szombaton reggel folytatódott. az első panel ismét
vegyes tematikájú volt. a panel élén Vásáry istván professzor, turkológus részletesen szólt az elmúlt ezer évben
iránban a katonai és politikai elitet nagyobbrészt képviselő törökség iráni történetéről, a török nyelvek státu-
sáról a múltban és a mai iránban, és a legnagyobb iráni török csoportról, az azeri törökökről. Második elő-
adóként Sárközy Miklós iranista, történész a Kre bTK egyetemi tanársegéde az iráni zsidóság 19-20. századi
történetét és emancipációs törekvéseit elemezte. Sárközy szerint a bahái vallás, a modern szekuláris iráni állam,
a cionizmus és a különböző baloldali eszmék voltak az iráni zsidók modern identitásainak válfajai. ablaka Ger-
gely politológus, aki szemtanúja volt az idei nyári választási eseményeknek, és a legfontosabb eseményeket sze-
mélyesen követte kint végig a nyár folyamán, saját személyes nyári élményeit és felvételeit osztotta meg
hallgatóságával. Jany János iranista, jogtörténész a panel zárásaként a hatályos iráni alkotmányt elemezte rá-
mutatva annak kettős jellegére és fundamentális ellentmondására, a nyugati típusú, demokratikus és a síita
politikai krédóból fakadó teokratikus elemek furcsa és ellentmondásos jellegére és belső konfliktusaira.

némi pihenő és ebéd után, melyre a konferencia előadói voltak hivatalosak, következett a Merre tart Irán?
konferencia utolsó panele, ez a szekció főleg a mai irán társadalmi, kulturális kérdéseivel foglalkozott. belé-
nyi dániel politológus kutató látványos prezentációval kísért, érdekfeszítő előadásában bemutatta a mai iráni
fiatalok mindennapjait, legális és illegális szórakozási lehetőségeit, az iráni underground különböző érdekes
szubkulturális formáit, lehetőségeit. németh ágnes a modern perzsa irodalom elismert szakértőjeként a mo-
dern perzsa női írókról, költőkről és női irodalomról beszélt, a kezdetektől jelenkorig mutatva be a legjelesebb
női szerzőket.

Szántó iván iranista, művészettörténész, briliáns előadásában és prezentációjában mutatta be a kortárs
iráni festőművészet legfontosabb folyamatait, a támogatott, tűrt és tiltott alkotók csoportjainak különböző leg-
fontosabb szereplőit.

Minden egyes panelt vita és hozzászólások követtek, ahol számos érdeklődő kérdés és felvetés hangzott el
a nagy számban megjelent közönség részéről.

a konferenciát házigazdaként Sárközy Miklós zárta le. Összegezve a Merre tart Irán? kérdésére adott szá-
mos választ, leszögezte, hogy bármiféle válasz csakis ideológiai és politikai befolyásoltságtól mentesen, a tények
és események többféle megközelítésével, a források közvetlen ismeretével lehetséges. irán, régi nevén Perzsia
jelentős és környezetét, de a világpolitikát mindvégig befolyásoló ország volt és marad a jövőben is, így e kér-
dés felvetése aktuális marad. Sárközy megköszönte a Károli Gáspár református egyetemnek és személyesen
Szabó andrásnak, a Kre bTK dékánjának, a Magyar Külügyi intézetnek és személyesen n. rózsa erzsé-
betnek támogatását a konferencia létrejöttéhez nyújtott segítségüket. Továbbá köszönetét fejezte ki a Kre bTK
hallgatói Önkormányzatának, nemes hajnalkának, nándori editnek, reichart ágnesnek és segítőiknek,
hallgatóknak, munkatársaknak a konferencia szervezése során nyújtott önzetlen segítéségéért.
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